JUDr. Jana Jánošová , Plavecký Štvrtok 329, 90068 2cktartour@gmail.com 0908/069 643
Dopravu zabezpečuje

Ponuka výletov pre školy
Jednodňové výlety -Slovensko:
•
•
•
•

Cena zahŕňa: doprava klimatizovaným autobusom, zabezpečenie prehliadok, vstupov, interaktívnych
programov, atď., sprievodca CK, poistenie CK pre prípad insolventnosti
Cena nezahŕňa : vstupy do pamiatok, múzeí, atď., stravu.
Ak je v programe „piknik/opekačka“ – je zahrnutá v cene.
Cena platí pri minimálnom počte 40 platiacich žiakov/ študentov + 3x pedagóg grátis

1. Modra a Červený Kameň, cena 18 €
Modra – Múzeum Ľudovíta Štúra-dom v ktorom žil Ľ. Štúr, vychovával svojich synovcov a kde aj zomrel.
Hrad Červený Kameň- tematická prehliadka podľa výberu: Život na hrade, Ako bolo za Márie Terézie, Nepriateľ
pred bránami, Odokryme minulosť. Na hrade ukážky výcviku dravcov sokoliarskeho dvora Astur.

2. Bojnice zámok - ZOO / vyhliadková veža, cena 26 €
Romantický zámok postavený podľa vzoru zámkov na Loire. Expozície prezentujú interiéry zámku dokumentujúce
bývanie šľachty v uplynulých storočiach, francúzsky park, jaskyňa a Pálfiovská hrobka. Po prehliadke zámku je
možnosť navštíviť bojnickú ZOO- najstaršiu a najnavštevovanejšiu ZOO na Slovensku, alebo si urobiť nenáročnú túru
k 30m vysokej vyhliadkovej veži Čajka, z ktorej je krásny výhľad na celé okolie.

3. Čičmany a Rajecká Lesná, cena 27 €
Maľované zrubové drevenice v Čičmanoch sú na Slovensku unikátnou svetovou raritou, návšteva Považského
múzea v Radenovom dome. Popoludní návšteva Rajeckej Lesnej, ktorá je známa dreveným mechanickým
Betlehemom, najväčšou drevorezbou svojho druhu na svete. Za dedinou sa nachádza známy 10m vysoký gejzír.

4. Plte na Váhu, stredoveká dedinka Paseky/ Strečno , cena 30 €
Plavba na plti na Váhu počas 7km dlhej plavby žiakov zoznámi s množstvom kultúrnych, historických, prírodných a
technických zaujímavostí na splavovanom úseku okolia Strečna. V stredovekej dedine bude pre deti pripravená
opekačka / piknik. Dedina pozostáva z piatich malých drevených domčekov so slamenými strechami – dom pekára,
rybára, ľudovej liečiteľky a útulne. Súčasťou dediny je funkčná zvonica a studňa. Možnosť prehliadky ruiny hradu
Strečno z prelomu 13. a 14. storočia. Vznikol pôvodne ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto.

5. Banská Štiavnica , cena 26 €
Banská Štiavnica zapísaná na zozname UNESCO patrí medzi najmalebnejšie slovenské mestá. Bola centrom ťažby
kovov v celej monarchii a vznikla tu prvá technická univerzita v Európe. Prehliadka historického centra mesta,
v prípade záujmu aj Banky lásky. Popoludní návšteva štôlne Bartolomej. Žiaci budú vystrojení prilbou, plášťom
a lampášikom, uvidia ťažné stroje a získajú predstavu o živote a práci baníkov. Počas vyhliadkovej jazdy vláčikom
štiavnická Anča pozornosti neujdú ani nádherné tajchy a štiavnická Kalvária.

6. Brezová pod Bradlom, Košariská, park miniatúr Podolie, cena 22 €
Mohyla na Bradle je miestom, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik - jeden z najvýznamnejších Slovákov a
spoluzakladateľ Československého štátu. Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa.
V Košariskách sa nachádza Múzeum M.R.Štefánika, kde sa v šiestich miestnostiach dokumentuje jeho život,
súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.
Park miniatúr v Podolí je jediný park miniatúr na Slovensku, v ktorom sú rekonštrukcie hradov a zámkov v
podobe, akú mali pred 300 až 500 rokmi. Každý model je vernou kópiou originálnej stavby.

7. Brezová pod Bradlom , Hvezdáreň M.R.Štefánika , cena 22 €
Mohyla na Bradle je miestom, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik - jeden z najvýznamnejších Slovákov.
Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa. V Hlohovci sa nachádza hvezdáreň s
observatóriom, ktoré disponuje druhým najväčším ďalekohľadom na Slovensku. Vo hvezdárni sa realizujú
pozorovania nielen pre verejnosť, ale hlavne pre vedecké účely. Súčasťou hvezdárne je aj planetárium, ktoré
umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy a Mliečnu dráhu. Možnosť výberu
z viacerých programov pre školy.

8. Hrôzy 2. svetovej vojny -Múzeum holokaustu a Múzeum SNP , cena 25,5 €
Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. V
múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území
Slovenska. Jedným z vystavených artefaktov je dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného
tábora Auschwitz. Banská Bystrica-Múzeum SNP sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP, dokumentuje a
prezentuje dejiny slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického boja a
Slovenského národného povstania. Múzeum dosiaľ zhromaždilo, ochraňuje a vedecky spracováva vyše 66 956
kusov múzejných zbierok. Podľa výberu lektorsky vedený vzdelávací program pre žiakov.

9. Topoľčianky – zubria zvernica, žrebčín, zámok, cena 24 €
Zubria obora bola vybudovaná ako jediné miesto chovu zubra na Slovensku. Doteraz bolo odchovaných viac ako
180 zubrov, z ktorých prvé už boli vypustené do voľnej prírody. Počas náučného chodníka bude pre deti pripravená
opekačka. Národný žrebčín Topoľčianky právom patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny. Žiaci absolvujú
prehliadku jazdiarne, predvedenie jednotlivých plemien, múzeum chovu koní a v prípade záujmu aj ukážku
pracovného výcviku Lipicanov. Na zámku v Topoľčiankach je zriadené Múzeum dobového interiéru s expozíciou
vzácneho nábytku, obrazov, portrétov, hodín, keramiky, kobercov, orientálnych závesov, zrkadiel a zbraní.

10. Levice Atlantis center, tufové skalné obydlia Brhlovce , cena 24 €
V Atlantis centre žiakom zážitkovým spôsobom vysvetľujú fyzikálne a chemické zákony, približujú princípy očných
klamov. Deti sa môžu preniesť do čias dinosaurov a Titanicu, objavovať vesmír, záhady ľudského tela či robotiky,
alebo spoznať problémy spojené so životným prostredím. V programoch je kladený dôraz na interaktivitu, súťaženie
a zážitky. V malej dedinke Brhlovce sa nachádza komplex skalných obydlí vytesaných do tufu, ktorý je unikátom na
celom území Slovenska. Datujú sa do 16. a 17. storočia, kedy sa obyvateľstvo potrebovalo schovať pred Turkami.

11. Skalica, Baťov kanál a výroba trdelníkov, cena 18,5 €
Baťov kanál- Vnútrozemská vodná cesta vznikla ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. V súčasnosti má
Baťov kanál 60 km, začína na Slovensku v Skalici. Na celom toku je niekoľko prístavov a prístavísk. Kanál vedie
čiastočne po umelo vybudovaných kanálových častiach a čiastočne po rieke Morave. Na kanáli je 13 plavebných
komôr. Plavebná hĺbka kanálu je v priemere 1,5m. Plavba na lodi po Baťovom kanáli s lodivodom, výklad, okružná
plavba k prístavu Sudoměřice k technickej pamiatke Výklopník. Deti si počas plavby môžu vyskúšať kormidlovať loď
pod vedením a dozorom lodivoda. Obed v reštaurácii v centre mesta. Návšteva tradičnej výrobne Skalického
trdelníka s ochutnávkou, možnosť vyskúšať si upiecť vlastný trdelník. Prehliadka pamiatok v centre mesta.

12. Vodné dielo Gabčíkovo, Vojenské múzeum Slovakia Ring, cena 17 €
Vo Vojenskom múzeu sú vystavené výzbroje prevažne česko-slovenskej ľudovej armády. Na obdiv je vystavená
pásová a kolesová technika v podobe tankov, vozidiel Tatra, húfnic, diel, kanónov, obrnených transportérov, ale aj
stíhačky či bojové vrtuľníky. Vybrané modely techniky sú v perfektnom stave a stále funkčné. V Gabčíkove boli
vybudované dve plavebné komory a vodná elektráreň na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej
energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd.
Okružná plavba cez plavebné komory. Pod dozorňou sa nachádza vyhliadková terasa s výhľadom okolie.

13. Jaskyňa Driny, Smolenický zámok, cena 17 €
K jaskyni Driny vedie nenáročná turistická trasa. Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku s
nádhernou kvapľovou výzdobou. V jaskyni je celoročne cca 7°C, treba mať so sebou teplé oblečenie, celá trasa je
zabezpečená a osvetlená. Po prehliadke jaskyne bude pripravená opekačka v krásnom prostredí pod Smolenickým
zámok, ktorý patrí k najvýznamnejším romanticky upraveným stavbám na Slovensku. Poobede návšteva Včeloviny zážitkovo-náučná exkurzia s fundovaným sprievodcom. Žiaci sa dozvedia o včelách, živote včiel a včelích produktoch
s ochutnávkou medu.

14. Nitra – skanzen, poľná železnica, Energoland Mochovce, cena 22,50 €
V skanzene Sloven.poľnohosp.múzea v Nitre sa žiaci dozvedia ako sa naši predkovia usadili, pestovali prvé plodiny a
chovali domáce zvieratá, ako uchovávali potraviny, mleli obilie, lovili ryby a tiež uvidia praveké ľadové korčule.
V pavilóne sa nachádzajú rôzne poľnohospodárske stroje a v hangári zas práškovacie lietadlo. Poľná železnica deti
prevezie celým skanzenom. V Energolande Mochovce sa nachádza 33 interaktívnych sekcií, ktoré žiakom poskytnú
všetky informácie o energiách, ich využití a o pozitívach ale i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

15. Nitra – skanzen, poľná železnica, žrebčín Topoľčianky, cena 22,50 €
V skanzene Sloven.poľnohosp.múzea v Nitre sa žiaci dozvedia ako sa naši predkovia usadili, pestovali prvé plodiny a
chovali domáce zvieratá, ako uchovávali potraviny, mleli obilie, lovili ryby a tiež uvidia praveké ľadové korčule.
V pavilóne sa nachádzajú rôzne poľnohospodárske stroje a v hangári zas práškovacie lietadlo. Poľná železnica deti
prevezie celým skanzenom. Národný žrebčín Topoľčianky právom patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny.
Žiaci absolvujú prehliadku jazdiarne, predvedenie jednotlivých plemien, múzeum chovu koní a v prípade záujmu aj
ukážku pracovného výcviku Lipicanov.

16. Vígľaš, Fiľakovo, Šomoška, cena 33 €
Zámok Vígľaš ukrýva krásne chodby s obrazmi, brnenia rytierov, kaplnku a reprezentačné sály a komnaty. Na zámku
žil kráľ Matej Korvín aj Vladislav II. Jagelovský. Prehliadka Fiľakovského hradu na strmom vulkanickom
brale. Opekačka, náučným chodníkom sa dá dostať až k zrúcanine hradu Šomoška. Pod hradom sa nachádzajú
kamenné moria z rozpadávajúceho sa čadiča a unikátny 9m Kamenný vodopád zo 6-hranných čadičových stĺpcov.

Každý výlet z ponuky je možné upraviť podľa želania a pripomienok. Taktiež okrem danej ponuky miest vieme
pripraviť hocijaký výlet / exkurziu na kľúč, presne podľa požiadaviek pedagógov.

17.Terchová, Stará Bystrica, Oravský hrad, cena od 82 € (doprava, nocľah, večera, raňajky, obed, sprievodca)
V Terchovej deti navštívia Múzeum Juraja Jánošíka, uvidia taktiež 7,5m vysokú sochu tohto národného „hrdinu“.
V Starej Bystrici sa nachádza slovenská rarita-Starobystrický orloj, ktorý je jedným z najmladších a najpresnejších
orlojov na celom svete. Je tiež považovaný za najväčšiu drevenú sochu na Slovensku. Oravský hrad, vybudovaný už
v 13.stor ako „orlie hniezdo“ na skale nad riekou Orava, ukrýva nádherné zákutia- preto sa stal často aj miestom
natáčanie filmov a rozprávok, prehliadka jedného z najkrajších hradov na Slovensku. Plavba na plti na Váhu žiakov
počas 7km dlhej plavby zoznámi s množstvom kultúrnych, historických, prírodných a technických zaujímavostí na
splavovanom úseku okolia Strečna.

18. Netopierkovo, Dinopark, Hrebienok, Tricklandia, od 92 € (doprava, nocľah, raňajky, večera, sprievodca)
Stanišovská jaskyňa- Netopierkovo, jediná celoročne sprístupnená jaskyňa na Slovensku, ktorú obývajú netopiere.
Návšteva Dinoparku v Dolnom Smokovci, miesto, kde boli nájdene reálne stopy dinosaurov - virtuálna realita,
trampolíny, 2D kino, modely dinosaurov. Lanovkou na Hrebienok, krátka túra k vodopádom Studeného potoka.
Návšteva Tricklandie = na ploche 500 m2 sa nachádza 24 atrakcií: trick-artové obrazy, rozšírenú realitu,
antigravitačné miestnosti, najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe.

! Viacdňové výlety treba s ohľadom na veľmi vysokú vyťaženosť ubytovacích kapacít plánovať čo najskôr prosím.

ZAHRANIČNÉ VÝLETY
ČESKO
19. Slavkov u Brna - Macocha, cena 25,5 €
V rámci Moravského krasu žiaci navštívia nádhernú Punkevní jeskyni, ktorej časť trasy sa splaví po riečke Punkve na
člnoch a dostane sa až na dno priepasti Macocha. V Slavkově u Brna sa odohrala roku 1805 Bitka troch cisárovNapoleon Bonaparte, ruský cár Alexander I. a rímskonemecký cisár František I. Napoleon považoval túto bitku za
svoje najväčšie víťazstvo. Na počesť obetí bola postavená mohyla mieru a zriadená multimediálna expozícia.

20. Zámok Lednice, cena 20 €
Lednický zámok s rozľahlým parkom sú zapísané na zozname UNESCO. Zámok bol postavený v polovici 19. storočia
v neogotickom tudorovskom štýle. Do roku 1945 rodu patril Lichtenštajnovcov. Jeho interiéry patria k najkrajším v
Európe ( vyrezávané kazetové stropy ,pozoruhodné schodisko v knižnici, ktoré vedie do spálne kniežat a bolo
vyrobené z jedného stromu, vstupná hala, kde je vyrezávané schodisko zabudované len do múru, majestátny
mosadzný luster so 116 ramenami, ktorý váži takmer 700 kg, čínsky salón s ručne maľovanými tapetami, lovecký
salón s trofejami nielen z Európy, ale aj z Afriky. Prechádzka záhradami okolo jaskyne Peklo a starého Akvaduktu
k Minaretu-62m vysokej rozhľadni. Možnosť plaviť sa na loďkách, alebo sa tam odviesť kočmi.

21. Hodonín, Zámok Lednice, cena 21 €
Tomáš Garrigue Masaryk je najvýznamnejším hodonínskym rodákom a preto bolo v priestoroch barokového
kaštieľa zriadené Masarykovo múzeum. Ukrýva predmety vzťahujúce sa k Masarykovi alebo k členom jeho rodiny,
jeho odevy, topánky, predmety, ktoré používal, kópie dokumentov, karikatúry. Súčasťou prehliadky je aj krátky film
o jeho živote. Lednický zámok s rozľahlým parkom sú zapísané na zozname UNESCO. Zámok bol postavený v
polovici 19. storočia v neogotickom tudorovskom štýle. Jeho interiéry patria k najkrajším v Európe-kazetové stropy
,pozoruhodné schodisko v knižnici ,majestátny 700kg mosadzný luster so 116 ramenami, čínsky a lovecký salón.

22. Zámok Hluboká, husitský Tábor, Kutná Hora, cena od 95 € (doprava,sprievodca,nocľah,večera,raňajky,obed)
Zámok Hluboká patrí medzi najkrajšie zámky v Česku, prehliadka luxusných reprezentačných miestností, komnát
a záhrad. Návšteva svetoznámej filmovej zbrojnice Housův mlýn. V zbrojnici sa nachádza expozícia zbrojí a zbraní,
ktoré boli vyrobené a použité pri natáčaní svetových filmov rozličných žánrov. Pre žiakov bude pripravený animačný
program priamo v areáli Housuvho mlyna. Kutná hora- návšteva ojedinelej Kostnice. Bolo tu pochovaných vyše
40 000 ľudí. Po exhumácii a dezinfekcii boli kosti stavané do pyramíd, erbov, lustrov. Prehliadka historického centra
mesta: Gotický chrám sv. Barbory , Kamenná fontána, Vlašský dvor. Návšteva Hrádku: České múzeum striebra
a stredoveká strieborná baňa. Žiaci budú vybavení lucernou, helmou a banskou halenou.

23. Lom Velká Amerika, Karlštejn, Praha, cena od 90 € (doprava,sprievodca,nocľah,večera,raňajky,obed)
Vyhliadka na český Grand Canyon - Lom Velká Amerika, vápencový zatopený lom s priezračnými jazierkami,
vyhľadávaný filmármi vďaka čarovným zákutiam. Hrad Karlštejn bol vybudovaný českým kráľom a rímskym cisárom
Karlom IV. ako miesto na uloženie kráľovských pokladov- zbierok svätých relikvií a ríšskych korunovačných
klenotov. Praha - prechádzka Hradčanmi, okolo Pražského hradu, najväčšieho hradného komplexu na svete , Chrám
sv.Václava a sv.Víta, po Zámockých schodoch ku Karlovmu mostu a odtiaľ až na Staromestské námestie k Pražskému
Orloju. Ukončenie prehliadky na Václavskom námestí. Fakultatívne- možnosť návštevy ZOO.

24. Praha, Mladá Boleslav cena od 90 € (doprava, sprievodca, nocľah,večera,raňajky,obed)
Praha - prechádzka Hradčanmi, okolo Pražského hradu, najväčšieho hradného komplexu na svete , Chrám
sv.Václava a sv.Víta, po Zámockých schodoch ku Karlovmu mostu a odtiaľ až na Staromestské námestie k Pražskému
Orloju. Ukončenie prehliadky na Václavskom námestí. Fakultatívne- možnosť návštevy ZOO.
V Mladej Boleslavy-špeciálna interaktívna prehliadka Múzea Škoda auto a po nej návšteva závodu Škoda autokomentovaná prehliadka komplexu a výrobných hál.

RAKÚSKO
25. Tragédie Habsburgovcov: zámky Artstetten a Mayerling, cena 27 €
Nádherný zámok Artstetten, so siedmymi vežami je zasvätený pamiatke nástupcu trónu Franza Ferdinanda a jeho
manželky vojvodkyne Žofie Chotkovej, obaja prišli v roku 1914 v Sarajeve o život pri atentáte. Múzeum arcivojvodu
podáva obraz o pohnutom živote následníka trónu a jeho rodiny.
V izbe na zámku Mayerling ráno 30. januára 1889 našli dve mŕtve telá mladých ľudí. Jedným z nich bol tridsaťročný
arcivojvoda Rudolf, rakúsky následník. Druhé telo patrilo jeho sedemnásťročnej milenke baronese Mary Vetserovej.
Cisár František Jozef I. prestavať poľovnícky zámok na karmelitánsky kláštor-na mieste, kde sa odohral krvavý čin.

26. Carnuntum, Prellenkirchen, cena 15 €
Carnutnum- rímske vojenské mesto tvorilo legionársky tábor a predmestie, kde žili rodiny vojakov, obchodníci
a remeselníci. Nachádzal sa tu aj vojenský amfiteáter, cvičisko, palác, kultové miesta a kúpele, stajne a chrám
bohyne Diany. Zrekonštruované budovy poskytujú pohľad priamo do života v antickom Ríme. Pre žiakov je na výber
zo 4 špeciálnych programov v slovenčine– Rímska zážitková tour, Mladí Rimania, V službe cisárov a Život légie.
Prellenkirchen- žiaci sa dozvedia všetky potrebné informácie ohľadom veternej energie a aktívnej ochrany
životného prostredia. Po prehliadke sa pôjdu pozrieť na veternú turbínu zvnútra. Na výber z viacerých špeciálnych
školských programov.

27. Viedeň, cena 20 €
Prehliadka historického centra
mesta- Dóm sv.Štefana, Graben,
jazdecká škola, Hoffburg,
Námestie Márie Terézie, radnica.
V prípade záujmu návšteva
Klenotnice, Prírodovedného
alebo Umeleckohistorického
múzea, prípadne cisárskych
apartmánov v Hoffburgu.

28.Vianočná Viedeň, cena 20 €
Prehliadka historického centra
mesta- Dóm sv.Štefana, Graben,
jazdecká škola, Hoffburg,
Námestie Márie Terézie, radnica.
Osobné voľno na vianočných
trhoch pre Radnicou. Možnosť
exkurzie v čokoládovni v Kitsee.

29.Schönbrunn, cena 20 €
Schönbrunn „viedenský
Versailles - patrí k najkrajším v
Európe. Ako letnú rezidenciu ho
využívali rakúski cisári. Rozľahlý
park so záhradami a fontánami,
plný bludísk a hier, Palmový dom
Púštny dom, Múzeum kočov,
Gloriette a najstaršia ZOO na
svete- dažďový prales, akváriá,
teráriá, polárny, púštny pavilón .

30. Laxenburg, Seegrotte, cena 20,50 €
Laxenburg-obľúbené sídlo cisára Františka Jozefa a cisárovnej„Sisi“, narodil sa tu korunný princ Rudolf. Prehliadka
rozprávkového hradu Franzensburg –reprezentačné priestory, bohato zdobené drevené kazetové stropy, kožené
tapety, mramorové dlažby a početný mobiliár. Prehliadka podzemnej jaskyne Seegrotte spojená s plavbou po
jazere. Po odstrele v sadrovej bani natieklo do chodieb a štôlní pod veľkým tlakom neuveriteľné množstvo vody.
Prienikom vody sa vytvorilo obrovské jazero, ktoré je dnes najväčším podzemným jazerom v Európe.

31. Údolie Wachau, cena 24 €
Tülln - jedno z najstarších miest v Dolnom Rakúsku, na hrade tiež pobýval Karol Veľký a je spájané s legendárnou
Piesňou Nibelungov. Dürnstein patrí medzi najkrajšie miesta v regióne. Na hrade bol väznený anglický kráľ Richard
Levie srdce. Vyhliadková terasa s panoramatickým pohľadom na rieku Dunaj, jej meandre, vinice , kláštory a hrady.
Melk- kláštor a veľkolepé barokové cirkevné sídlo, ktoré sa stalo centrum kultúry a vzdelanosti. Kláštor sa stal
inšpiráciou pre román Umberta Eca - Meno ruže. Medzi najkrajšie priestory patrí nádherná svetoznáma knižnica,
honosná mramorová sála, múzeum, vyhliadková terasa a množstvo ďalších krásnych sál, komnát a priestorov.

31. Mamuz, cena 21 €
V tomto múzeu je veľmi pôsobivo stvárnený spôsob života od obdobia lovcov mamutov pred 40000 rokmi až po
raný stredovek. Modely pravekých obydlí tu stoja v skutočnej veľkosti . Vo vnútri zámku sa nachádza mnoho
predhistorických zbierok. V archeologickom areáli, ktorý susedí so zámockým parkom, sa rozprestiera súbor osád z
doby kamennej, bronzovej a železnej. Pre žiakov je na výber množstvo workshopov, na ktorých sa prenesú do dôb
praveku až stredoveku a vyskúšajú rôzne remeselné techniky, pečenie chleba, atď..

MAĎARSKO:
32. Ostrihom a Gödöllö, cena 24,50 €
Ostrihom-bývalé hlavné mesto Uhorského kráľovstva, s veľkolepou baziliku Nanebovzatia Panny Márie a sv.
Vojtecha, ktorý je najväčším kresťanským chrámom v Maďarsku. Prehliadka historického centra mesta.
Zámok Gödöllö- krásny barokový komplex so záhradami, obľúbené sídlo cisárovnej Sissi.

33. Budapešť a Tropicarium / Aeropark, cena 26,50 €
Doobeda návšteva buď Tropicaria, obrovského žraločieho akvária s 10 druhmi žralokov a množstvom exotických
rýb, plazov, aligátorov a vtákov v klíme tropického pralesa, alebo Aeroparku- múzeum lietadiel a helikoptér,
možnosť nazrieť do takmer všetkých kokpitov a pomocou leteckého simulátora si žiaci môžu sami vyskúšať, ako sa
riadi lietadlo. Poobede prehliadka najzaujímavejších miest v centre Budapešti- Parlament, najväčšiu budova
v Maďarsku, Reťazový most a Kráľovský palác-700-ročné sídlo maďarských kráľov.

•
•
•
•

NÁROČNEJŠIE PROGRAMY RADI PRIPRAVÍME NA VYŽIADANIE, napr.:
Krakow, Oswiecim, Wieliczka
• Perly Toskánska
Rím a Vatikán
• Berlín, Drážďany, Postupim
Paríž, Disneyland / Versailles
• Brusel, Bruggy, Amsterdam
Tajomná Transylvánia
• A mnohé ďalšie :-)

